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KENDELSE
angaaende fredning af Knardrup Kirkesø

afsagt d. 30/3 1953 af fredningsnævnet fox Frederiksborg amt.

Ved skrivelse af 16/12 1952 har Slaglunde-Ganløse sogneraad
anmodet fredningsnævnet om at ville besigtige Knardrup Kirkesø og

• evt. træffe beslutning om bevarelse af de landskabelige skønheds-
væxdier ved søen, idet sogneraadet oplyste, at det ikke havde villet.- anbefale et andragende fra e@eren af søen (matr. nr, 39 af Knar-.- drup) om laan til afvanding og grundforbedring af søens omraade.

Nævnet har derefter afholdt besigtigelse d. 7/1 1953 og møde
med lodsejeren - panthaverne var indvarslet men ikke mødt -
d. 16/2 1953.

Sagen drejer sig om følgende matr. nr. (alle af Knardrup by,
Ganløse sogn):

•
39:

19a)
15d) :
lSb)
15b)41 ):
16b :

ejer: Proprietær Jens Juul Andersen, KnQrdrup

" Gartner Helge Jørgensen, II

II Gdr. Johs. Drews Drewsen, "

" samme.

Under mødet d. 16/2 1953 erklærede Drewsen, at han ingen
byggeplaner havde, men at han ikke vilde finde sig i nogen "ind_
blanding i hans anliggender" og derfor ikke vilde udtale sig om
erstatning.

Propr. Juul Andersen erklærede, at han ønskede at udtørre søen,
som han og propr. Drewsen karakteriserede som et "lille beskidt
vandhul" og nægtede at svare paa spørgsmaalet om erstatning.

Gartner Helge Jørgensen har tiltraadt fredningen, som han
finder paakrævet, mod en beskeden erstatning.
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År 1953, den 18. december, afsagde overfredningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1132/53 vedrørende fredning af Knardrup Kirkesø m.m.

I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 30. marts 1953
afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 16/12 1952 har Slags1unde-Ganløse sogneråd an-
modet fredningsnævnet om at ville besigtige Knardrup Kirkesø og evt.
træffe beslutning om bevarelse af de landskabelige skønhedsværdier
ved søen, idet sognerådet oplyste, at det ikke havde villet anbefale
et andragende fra ejeren af søen (matr. nr. 39 af Knardrup) om lån til
afvanding og grundforbedring af søens område.

Nævnet har derefter afholdt besigtigelse d. 7/1 1953 og møde med
lodsejeren - panthaverne var indvarslet men ikke mødt- d. 16/2 1953.

Sagen drejer sig om følgende matr. nr. (alle af Knardrup by,
Ganløse sogn):

39: ejer: proprietær Jens Juul Andersen, Knardrup
19a, l5d, 18b: ejer: gartner Helge Jørgensen, Knardrup
15b, 41: ejer: gdr. Johs. Drows Drewsen, ~nardrup
16b: ~jer: samme.
Under mødet d. 16/2 1953 erkl~rede Drewsen, at han ingen bygge-

planer havde, men a t han ikke vilde finde sig i nogen "indblanding
i hans al'lliggender"og derfor ikke vilde udtale sig om erstatning.

Propr. Juul Andersen erklærede, at han ønskede at udtørre søen,
som han og propr. Drewsen karakteriserede som et "lille beskidt vand-
hul" og n33gtede a.tsvare på spørgsmålet om l:1'statning.

Gartner Helge Jørgensen har tiltrådt fredningen, som han find.er
påkr~vet, mod en beskeden erstatning.

Nævnet finder, at søen og dens omgivelser reprJ3senterer en så
betydelig skønhedsværdi, at sagen bør gennemføres, hvorved bemærkes,
at den nærmeste omegn er ret fattig m.h.t. skønhedsv~rdier. Der er
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.fra landevejen Ganløse-Knardrup en særdeles smuk udsigt over søen og
dens dels sivbevoksede, dels g~wsklædte omgivelser, der i forening
udgør et fint og yndefuldt hele, som er til glæde for et stort antal
trafikanter, der p. gr. af de nærliggende fredede grønne områder
besøger disse egne. Det bør iøvrigt bemærkes, at en udtørring af søen
næppe vil st~ i rimeligt forhold til udgifterne.

Det forbydes herefter at bebygge, beplante eller foretage nogen
til afvanding eller dræning sigtende foranstaltning m.m. på følgende
arealer: Den syd for landevejen Ganløse-Knardrup (d.v.s. mellem lande-
vejen og søens areal) liggende del af matr. nr. l5d, 15b, 16b, l8b
og 19a Knardrup, hele matr. nr. 39 og 41, ibd.

I erstatning udbetales til grd. Johs. Drews Drewsen 1.000 kr.,
til prop. Jens Juul Andersen 800 kr. og til gartner Helge Jø1'gensen
300 kr."

Konklusionen er sålydende:
"Den mellem landevej en Ganlø se-Knardrup og Knardrup Kirkesø liggen"

de sydlige del af matr. nr. 15d, 15b, 16b~ lSb og 19a samt hele matr.
nr. 39 og 41 Knardrup by, Ganløse sogn, fredes s81edes, at de omhand-
lede arealer skal henligge i deres nuværende tilstand, ligesom det er
forbudt at opføre bygninger af enhver art, derunder drivhuse, garager,
boder cl. skure og at anbringe sk:Emmende indretninger, såsom lodningEr
master o. lign. Endvidere forbydes afvanding, dr::ening,henkastning af
affald, teltslagning og parkering.

El'statningerne, ialt 2100 kr., udredes med 600 kr. af Ganløse-
Slaglunde sogneråd, medens resten, 1500 kr., udredes af staten og
Frederiksborg amt med henholdsvis 2/3 og 1/3 under hensyn til, at de
fredede arealer naturligt slutter sig til de store fredninger af do
"grønne" områder.

Kendelsen vil - med fredningsnævnet for Frederiksborg amt som
p~taleberettiget - være at tinglyse som servitutstiftende på de nævnte
matr. nr. It

Sagen er forelagt overfredningsn~vnet i medfør af naturfrednings-
lovens § 19, stk. 3, hvorhos den er indanket af proprietær Jenc Juul
Andersen og gårdejer Johs. Drews Drewsen.

Overfredningsnævnet har den 28. juli 1953 besigtiget de pågældende
arealer og forhandlet med gårdejer Johs. Drews Drewsen og andre i
sag~n interesserede.tt Overfredningsnævnet finder ikke, at den omhandlede fredning er

i~ af væsentlig betydning for almenheden. Fredningsn~vnets kendelse vil



derfor være at ophæve.
T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for ~rederiksborg amt

afsagte kendelse vedrørende fredning af Knardrup
den 30. marts 1953
Kirkesø m~m. ophæves.

Udskr.1.ftensrigtighed
bekræftes.
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F. Grage

overfredningsn$vnets sekretær
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